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Z á p i s
ze 3. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

dne 11. března 2015

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Hana Zábojníková, 
Zbyněk Šrámek, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 
Mgr. Jan Berki, PhDr. Milan Adamec

Nepřítomni:
Ing. Ondřej Červinka – omluven
Mgr. Anna Riedlová – omluvena 
Jakub Zobín – omluven
Mgr. Dana Lysáková - omluvena

Hosté:
Mgr. Pavel Kalous

Z celkového počtu 13 členů přítomno 9 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 7 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání dne 11. 3. 2015

2) Volba místopředsedy výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

3) Zápisy do základních škol, které zřizuje SML

4) Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání SML

5) Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 

SML (správní rada, pravidla)

6) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 11. 3. 2015

Předsedkyně výboru předložila členů návrh programu 3. jednání výboru pro školství, výchovu 

a vzdělávání a nechala o navrženém programu hlasovat.

Hlasování o usnesení k 2. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

(Mgr. Tachovská – nepřítomna v době projednávání tohoto bodu)

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje program jednání dne 11. března 2015.

2. Volba místopředsedy výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

Na místopředsedu výboru byl navržen Ing. Ondřej Červinka. Předsedkyně omluvila Ing. 

Červinku na jednání a sdělila členům výboru, že kandidatura s ním byla projednána.

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání:
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání zvolil Ing. Ondřeje Červinku jako místopředsedu.
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3. Zápisy do základních škol, které zřizuje SML
Výbor diskutoval nad předloženými statistickými údaji (Příloha 1, Příloha 2). Do přílohy 1 na 

základě požadavku členů výboru byly doplněny ještě informace: Počet 1. tříd, které uvažuje 

škola otevřít a předpokládaný počet dětí ve spádovém obvodu (dle evidence obyvatel ze září 

2014).

Z diskuze vyvstala otázka kolik dětí, které by patřily spádově na ZŠ Sokolovskou bylo přijato

na jinou základní školu. Tyto údaje by měla mít k dispozici ředitelka školy nejpozději do 

konce března (viz § 36, odst. 5, zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol je 

pro zřizovatele škol pouze jistou regulační pomůckou, aby se děti bydlící v Liberci vešly do 

libereckých škol (zákonná povinnost obce). To jest, že pokud může škola vzhledem ke své 

kapacitě přijmout např. 2 první třídy znamená to, že z hlediska spádovosti by měla mít ve 

svém spádovém obvodu maximálně počet dětí na tyto dvě třídy, ale může mít klidně v daném 

spádovém obvodu dětí pouze na jednu třídu a může relativně bez problémů přijímat i děti 

nespádové.

Liberec má srovnatelně kvalitní školy, ale některé z nich umí lépe pracovat s PR a díky tomu 

jsou v povědomí veřejnosti pozitivněji vnímány. Výbor diskutoval o možnostech jak pomoci 

školám s jejich „zviditelňování“ a v povědomí veřejnosti vytvářet obraz, že je jedno na kterou 

základní školu dítě v Liberci chodí, protože všechny školy zřizované SML poskytují 

srovnatelně kvalitní vzdělávací nabídku. (Medailonky o školách, tisková konference pro 

novináře apod.) 

Hlasování o usnesení ke 3. bodu jednání:
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se:

Usnesení:

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje využít případné spolupráce s TUL:

- analýza výročních zpráv a zpráv ČŠI

- analýza zpráv z praxí studentů učitelských oborů na školách zřizováných SML

- analýza webových stránek škol (doporučení pro zlepšení PR)

Mgr. Berki přislíbil zjistit jak by bylo možné spolupráci s TUL realizovat.

4. Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání SML

Doc. Václavík předložil výboru k diskusi informace (viz Příloha 3 e-mail zaslaný všem 

členům výboru a odpověď náměstka Langra ze dne 6.3.2015). 

Hlasování o usnesení ke 4. bodu jednání:
Pro: 6 Proti: 2 Zdrželi se: 1

Usnesení:

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje:

1) Vytvořit a přijmout pravidla pro stabilní naplňování Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání SML podobně jako je tomu u Fondu sportovního a Fondu sociálního.

2) Upravit pravidla Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML tak, aby z tohoto fondu bylo 

možné přispívat také na pravidelnou zájmovou činnost podobně jako tomu je u sportovního 

fondu.
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Výbor se dohodl, že se k danému bodu ještě vrátí na svém příštím jednání, aby se 

projednávání mohl zúčastnit také náměstek PhDr. Langr, který se z dnešního jednání omluvil, 

protože byl pracovně mimo Liberec.

5. Různé

1) Doc. Václavík

- Zda je plánováno informování veřejnosti, že jednání výborů jsou podle nových 
jednacích řádů veřejná

2) Termín příštího zasedání středa 8. dubna 2015 od 17.30 hodin.

V Liberci dne: 12. března 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

Přílohy zápisu:

Příloha 1 – statistické údaje zápisů k plnění povinné školní docházky na jednotlivé školy

Příloha 2 – statistické údaje a vývoj počtu žáků, kteří se v jednotlivých letech dostavili 

k zápisům a jaký byl skutečný počet žáků, kteří nastoupili k plnění povinné školní docházce 

na školy zřizované SML (vývoj od roku 2001/02)

Příloha 3 – e-mail dotaz Doc. Václavíka a odpověď náměstka PhDr. Langra ze dne 6. 3. 2015




